
  

 
      



 
 Torrent viu l´esport 

 

Reglament de la prova 
 

Va arribar el coronavirus i hem pres consciència de la fragilitat del que considerem la 

nostra vida quotidiana, la realitat que vivim com un fet estable i permanent. I no per una 

experiència individual, d'aquelles que diem que ha canviat “la meua” vida. És una 

experiència col·lectiva, mundial, que posa en evidència la nostra interdependència i que 

ens confirma que, només des de la col·laboració, és possible trobar les respostes. 

 

Des de l'Ajuntament de Torrent hem estat responent a la pandèmia de la COVID-19 en 

tot el municipi. En la nostra localitat distribuïm subministraments sanitaris com ara 

guants, màscares, gel desinfectant de mans per a previndre el contagi i la propagació del 

virus, com també subministraments d'aliments a les famílies de Torrent, etc. 

 

Hem de continuar treballant per a distribuir subministraments a tots els que ho 

necessiten, però ens cal la teua ajuda. 

 

És per això que des de l'Ajuntament de Torrent i la Fundació Esportiva Municipal, fem 

una crida a participar en la carrera virtual 12a Sant Silvestre Solidària Ciutat de Torrent 

2020. 

 

Fes la prova en el teu recorregut favorit i en l'horari que vulgues, sol o amb familiars i 

amics, però recorda les indicacions sanitàries. Registra el teu temps i recorregut en l'app 

que s'indica en el reglament per a accedir als sortejos de premis.         

 

Recorda que la principal causa d'aquesta iniciativa, és la solidaritat per a ajudar aquells 

més necessitats.  

La millor manera de dir adeu al 2020 és amb la Sant Silvestre Solidària Ciutat de Torrent. 
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Article 1- Presentació 

La Fundació Esportiva Municipal de Torrent i GD INSTAL·LACIONS I  ESDEVENIMENTS     

G-ESPORT SL organitzen la 12a Sant Silvestre Solidària Ciutat de Torrent. És la primera 

carrera virtual de la localitat i es podrà fer durant les dates del 18 al 28 de desembre de 

2020. Hi poden participar totes les persones adultes que ho desitgen i els menors 

acompanyats pels pares o tutors. 

 

Article 2- Inscripcions 

La inscripció s’ha de fer per internet, en la pàgina web www.cronorunner.com des de l'1 

de desembre, fins a les 23.59 hores del 15 de desembre de 2020.  

- Totes aquelles persones inscrites en aquest període poden accedir a tots els 

premis que ofereix la prova, amb un total de 8 premis. 

- Totes les persones inscrites de l'1 al 28 de desembre que només hi participen de 

manera solidària, sense fer cap mena de prova, entren en el sorteig de dues tauletes 

digitals. 

- La inscripció té un cost de 3,00 € per participant que va destinat íntegrament al 

Punt d'aliments de Torrent. 

- Els menors d'edat, han de ser inscrits per un adult, sempre sota la seua 

responsabilitat. 

- Les 500 primeres persones inscrites, amb la seua inscripció rebran en el domicili 

un obsequi amb una samarreta commemorativa i una gorreta del Pare Noel. 

(L’enviament només és per a dins del municipi de Torrent 46900) 

 

Article3- Dorsals 

Els dorsals són personalitzats amb el nom de cada persona inscrita en la prova. Es poden 

descarregar des de la pàgina web de www.cronorunner.com  

 

Article 4- Recorregut 

El recorregut és de lliure elecció tant quant a la distància (mínim 1.500 metres) com 

quant a la ubicació (sempre dins del terme de Torrent) i s’ha de fer en les dates 

compreses entre el 18 al 28 de desembre, tots dos dies inclusivament. 

Per a accedir als sortejos de regals de la 12a Sant Silvestre Solidària Virtual Ciutat de 

Torrent, s'han de complir els requisits que s’indiquen en l'article 6 d'aquest reglament. 

Article 5 - Edició virtual 
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Edició en format virtual. És obligatori descarregar-se l'aplicació Wikiloc (recomanada per 

l'organització) de l'App Store (gratuïta) o una altra aplicació similar. 

Aquesta aplicació és l'encarregada de registrar la distància, el temps i la data de la 

participació en la prova. 

En cas de participar-hi amb una altra app, aquesta ha de complir els requisits 

d'enregistrament de ruta, distància, temps i data. 

 

Article 6- Sorteig de regals 

Es pot participar en quatre sortejos i són acumulables. El resultat dels sortejos es donarà 

a conéixer el dia 30 de desembre en les xarxes socials de la FDM. 

 

 Article 6.1  

Sorteig núm.1- Recorregut 12a Sant Silvestre Solidària Ciutat de Torrent. 

1. Cal recórrer un mínim de 1.500 metres en una ubicació dins del terme municipal 

de Torrent. 

2. Cal gravar el recorregut i enviar-lo al correu electrònic 

virtualrunning@cronorunner.com  amb el nom, cognoms i número de dorsal. 

3. Els participants entraran en el sorteig de dues targetes regal, per valor de 120 i 

80 euros. 

 

Article 6.2  

Sorteig núm.2- Samarreta commemorativa i gorreta 12a Sant Silvestre Solidària  

1. Cal recórrer un mínim de 1.500 metres en una ubicació dins del terme municipal 

de Torrent. 

2. Cal gravar el recorregut i enviar-lo al correu electrònic 

virtualrunning@cronorunner.com  amb el nom, cognoms i número de dorsal. 

3.    Cal fotografiar-se amb la samarreta i la gorreta commemoratives, en el recorregut 

triat pel participant i pujar la foto a Facebook i Instagram de la  FDM amb el nom, 

cognoms i número de dorsal en la descripció i afegir-hi l'etiqueta   

#fotosantsilvestreTorrent2020. 

4. El participant amb més “m’agrada” (likes) rebrà una targeta regal per valor de 

120,00 euros per a comprar en els comerços de Torrent. 

5. El segon participant amb més “m’agrada” (likes) rebrà una targeta de regal per 

valor de 80,00 euros per a comprar en els comerços de Torrent. 
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Article 6.3  

Sorteig núm. 3- Millors disfresses 12a Sant Silvestre Solidària 

1. Cal recórrer un mínim de 1.500 metres en una ubicació dins del terme municipal 

de Torrent. No és necessari fer el recorregut disfressat.  

2. Cal gravar el recorregut i enviar-lo al correu electrònic 

virtualrunning@cronorunner.com  amb el nom, cognoms i número de dorsal. 

3.  Cal fotografiar-se disfressat i pujar la foto a Facebook i Instagram de la FDM amb 

el nom, cognoms i número de dorsal en la descripció i afegir-hi l'etiqueta 

#disfressessantsilvestreTorrent2020 

4. El participant amb més “m’agrada” (likes) rebrà una targeta regal per valor de 

120,00 euros per a comprar en els comerços de Torrent.  

5. El segon participant amb més “m’agrada” (likes) rebrà una targeta regal per valor 

de 80,00 euros per a comprar en els comerços de Torrent. 

 

Article 6.4 

Sorteig núm. 4- Tots els participants 12a Sant Silvestre Solidària 

Pel simple fet d'inscriure's en la prova, s’entra en el sorteig de dues tauletes digitals. Per 

tant, està pensat per a aquells que desitgen col·laborar-hi sense necessitat de fer el 

recorregut.  

El sorteig es farà de manera automàtica en Facebook, com els altres sortejos. 

*Per a comptabilitzar els “m’agrada” dels dos sortejos, es tindrà com a referència la 

xarxa social que més en tinga per a cada foto de participant. És a dir, només se 

sumaran els “m’agrada” de Facebook o d'Instagram i no el conjunt dels dos. 

 

Article 7- Consentiment i protecció de dades 

S'autoritza l'organització de la carrera Sant Silvestre a rebre fotografies i vídeos dels 

participants de la carrera i a poder publicar-les en la web i en els mitjans autoritzats per 

la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, així com de l'Ajuntament de Torrent. 

*En cas de participants que convisquen en el mateix domicili, podran pujar fotos 

grupals. 
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Article 8- Acceptació del Reglament 

Tots els participants, pel fet de participar en la prova accepten i assumeixen aquest 

reglament. 

 

Article 9- Canvis i modificacions 

L'organització de l'activitat es reserva el dret de dur a terme qualsevol tipus de canvi o 

modificació escaients amb motiu de vetlar per la seguretat i el bon desenvolupament de 

la prova. 

 

 

L'organització. 
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